
 

KOMUNIKAT SPECJALNY 
z dnia 11 maja 2020 roku 

dot. oferty specjalnej na wyjazdy do/z Francji, Belgii, Holandii i Luxemburga od 16 maja 

 

Szanowni Państwo. 

 W związku z stale rosnącym zainteresowaniem połączeniami do Francji, Belgii, Holandii i Luxemburga, 

Zarząd Sindbad Sp. z o.o. podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych, tymczasowych ofert, obowiązujących do końca 

maja. Pierwszy wyjazd z Polski odbędzie się w sobotę, 16 maja, a powrót do Polski w poniedziałek, 18 maja. 

 Wprowadzona oferta specjalna będzie obejmowała połączenia ze 160 miast Polski północnej i południowej, 

które będą realizowane 2 x w tygodniu, w środy i soboty na wyjazdach z Polski oraz w piątki i poniedziałki na 

wyjazdach do Polski. W ramach tych kursów będą obsługiwane następujące miejscowości: 

BELGIA: Antwerpen, Bruxelles, Gent. 

• Rozkład jazdy 09EX – POLSKA POŁUDNIOWA 

• Rozkład jazdy 09PEX– POLSKA PÓŁNOCNA 

HOLANDIA: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Hengelo, Rotterdam, Venlo. 

• Rozkład jazdy 06EX – POLSKA POŁUDNIOWA 

• Rozkład jazdy 06PEX– POLSKA PÓŁNOCNA 

FRANCJA: Metz, Paryż, Reims. 

• Rozkład jazdy 10EX 

Ponadto informujemy, że dniem 16 maja, w ramach oferty specjalnej uruchamiamy również połączenia  

z 31 miast w Polsce do miast: Besancon, Bollene, Chalon-sur-Saone, Lyon, Marseille, Mulhouse i Valence. 

Połączenia będą realizowane 2 x w tygodniu, w środy i soboty do/z Polski według poniższego rozkładu jazdy: 

• Rozkład jazdy 7EX 

Informujemy, że w obecnej sytuacji każdemu pasażerowi kupującemu bilet gwarantujemy podwójne miejsce 

siedzące w autokarze. Przypominamy również, że połączenia do/z Luksemburga realizowane są w ramach linii do/z 

Niemiec. Na ten moment nasza oferta obejmuje połączenia do następujących państw: Niemcy, Luksemburg. Wielka 

Brytania, Holandia, Belgia oraz Francja. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie możliwe będzie uruchamianie linii 

do kolejnych krajów oraz rozszerzanie już obowiązującej oferty. Szczegółowe warunki dotyczące oferty specjalnej 

na połączenia realizowane w maju znajdziecie państwo TUTAJ.  

Prosimy o każdorazowe sprawdzanie dostępności oraz częstotliwości wykonywania wybranych połączeń  

w systemie Voyager. Prosimy o zwrócenie uwagi klientom w trakcie sprzedaży biletu na obowiązujące godziny 

odjazdów i przyjazdów, a także na miejsce przystankowe w danych miastach wyjazdowych i przyjazdowych. Wszelkie 

dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu w ramach oferty specjalnej znajdują się pod każdym rozkładem 

jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii  

+48 77 443 44 44 lub 801 22 33 44.  

Zarząd Sindbad sp. z o.o.  

https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=09MEX&w3=1&w4=19566&w5=19499&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=09MPEX&w3=1&w4=19384&w5=19499&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=06MEX&w3=1&w4=19566&w5=45569&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=06MPEX&w3=1&w4=19384&w5=45569&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=10EX&w3=1&w4=19566&w5=48975&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
https://print.voyager.pl/TimeTable.aspx?w1=SINDBADOPO&w2=07EX&w3=1&w4=19566&w5=48983&w6=2020-05-16&w7=&Jezyk=PL&btClose=0&Allnosort=1
http://sindbad.sec3.itdesk.eu/wp-content/uploads/2020/05/Warunki-dotyczące-oferty-specjalnej-oraz-podróżowania-liniamii-Sindbad-1-2.pdf

